
HORECA
VERWEN JE KLANTEN MET EEN TOURNÉE MINÉRALE
Mensen kiezen steeds vaker voor een alcoholvrij alternatief. Voor hun gezondheid, omdat ze BOB zijn 
of gewoon omdat ze zin hebben in iets anders. Deze trend biedt jouw zaak ook heel wat nieuwe kansen. 

WORD IN FEBRUARI EEN MINÉRALE ZAAK
Tournée Minérale is het ideale moment om te experimenteren met een aantrekkelijk non-alcoholisch 
aanbod. Pimp je frisdranken, zet mocktails op de kaart en profileer je als Minérale Zaak die ook klanten 
verwent die voor alcoholvrij gaan.

Pak het slim aan en je zal zien dat non-alcoholische dranken je omzet niet doen dalen. 
Integendeel, ze trekken nieuwe klanten aan en bieden al jouw gasten een leuke meerwaarde. 

MINÉRALE TIPS VOOR JOUW ZAAK

DIT IS WAT JE MOET DOEN OM JEZELF EEN ‘MINÉRALE BAR’ TE KUNNEN NOEMEN:

GRATIS PROMO
Bestel gratis affiches, stickers en onderleggers van Tournée Minérale op materiaal.tourneeminerale.be. Dit is gratis 
reclame! Want als je bij je bestelling aangeeft dat je een horecazaak bent, dan kom je vanzelf op de horecakaart op 
de website. Zo kunnen Tournée Minérale-deelnemers jouw zaak terugvinden als een plek waar ze tijdens de maand 
zonder alcohol terechtkunnen.

PIMP JE AANBOD
Ga verder dan klassieke frisdrank! Pak uit met mocktails, fruitwater, lokale sappen en andere leuke non-alcoholische 
drankjes. Je vindt hopen inspiratie op tourneeminerale.be.

PAK UIT MET JE AANBOD
Laat iedereen weten dat je meedoet. Leg Tournée Minérale-onderzetters en hang de affiches en stickers op. Zet je 
deelname in de kijker op sociale media. Post foto’s met hashtag #tourneeminerale.

MET DE VOLGENDE EXTRA TIPS WORDT TOURNÉE MINÉRALE EEN TOPMAAND!

MINÉRALE HOUR  
Maak voor de gelegenheid een speciaal menu met je non-alcoholische creaties en hou een alcoholvrij happy hour om 
Tournée Minérale-deelnemers te verwennen.

SPECIALE EVENEMENTEN
Organiseer je iets speciaals voor Tournée Minérale? Laat het ons weten via info-nl@tourneeminerale.be en misschien 
komt jouw actie op onze website of sociale media. Vergeet zeker niet om zo veel mogelijk mensen op je evenement te 
krijgen door het op de kalender te zetten op www.tourneeminerale.be.

BLIJF OP DE HOOGTE
Via de website en Facebookpagina weet je steeds het laatste nieuws over Tournée Minérale.
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